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Miguel Torga deixou-nos um maravilhoso conto de Natal. Aqui vai um brevíssimo 

resumo da história que tão bem encerra toda a beleza, toda a magia natalícia. E 

também o convite para a leitura do conto Natal, com a família reunida à lareira… 

Era noite de Natal, o velho Garrinchas tinha-se afastado da sua aldeia porque tinha 

ido pedir por terras vizinhas. No fim do dia, quando começou a caminhada para 

regressar a casa, foi surpreendido por um forte nevão que não deixava dúvidas quão 

difícil seria o regresso à sua terra natal para aí passar a consoada. 

Frio, chuva, neve, subir a montanha, tudo o velho Garrinchas tinha de vencer durante a sua caminhada. Mas a 

força, a determinação de regressar à sua terra naquela noite mágica, era mais forte e por isso ele não 

desanimava. 

A certa altura, perdida no cume da montanha, já exausto, avistou uma pequena ermida e pensou aí abrigar-se da 

intempérie. 

Como a porta estava entreaberta, entrou, viu Nossa Senhora, o Menino Jesus e trouxe-os para o adro da ermida. 

Então aí fez uma grande fogueira. Assim aconteceu a consoada mais linda que podemos imaginar! O velho 

Garrinchas estava feliz, conseguiu consoar com a melhor família que poderia encontrar: 

“Consoamos aqui os três… A Senhora faz de quem é; o pequeno a mesma coisa; e eu, embora indigno, faço de 

São José.” 

Miguel Torga 

Este é o melhor quadro que podemos desejar para o Natal: a consoada na companhia daqueles a quem 

queremos bem e que nos querem bem. 

Também nós, na Nova Atena, festejamos o nosso Natal reunindo a 

nossa família Nova Atena num convívio pleno de alegria, de afectos, 

de paz, de fraternidade, de amizade… 

Cada Natal que passa é um belo momento para intensificarmos os laços 

que nos unem, que servem para aperfeiçoar e consolidar a realidade 

que é a nossa família Nova Atena e que se traduzem nos sorrisos de 

felicidade de todos os que têm o privilégio de assim pensar, de assim 

viver. Esta família tem que integrar todos, tem que ser inclusiva, 

respeitar as diferenças, sim, mas unindo todos à roda da fogueira que 

nos aquece o corpo e nos enche a alma. Tal como aconteceu com o 

velho Garrinchas… 

 Desejamos a todos um Santo Natal vivido na plenitude do seu 

significado e um Novo Ano sempre iluminado pelo espírito natalício. 

Se assim acontecer, 2023 será para todos nós um ano melhor, um ano 

mais feliz!!! 
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PERSONALIDADES…  

«JOSÉ SARAMAGO» 
José Luís Santos 

Docente, Nova Atena 

José de Sousa Saramago 
Azinhaga, Golegã, 16.11.1922  

Tias, Lanzarote, 18.06.2010  

 
A Nova Atena, na sua 

conferência inaugural, 

partindo em «viagens pela 

nossa terra» com Garrett e Saramago, abriu caminho 

para revisitarmos Saramago, na mesma perspetiva de 

Viagem a Portugal e mais além… 

Este título constitui mote para outras obras suas: 

Levantado do Chão - a epopeia dos camponeses nos 

latifúndios alentejanos, no séc. XX – replicada no 

transporte épico-trágico de uma laje gigantesca no 

Memorial do Convento e respetiva imortalização 

dos construtores anónimos de obras faraónicas: em 

Mafra (séc. XVIII) ou, até, no Qatar... 

Viagem em Saramago equivale também a 

subverter um facto histórico, antepondo à afirmação 

– «os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar 

Lisboa», em 1147 – a palavra «Não»: História do 

Cerco de Lisboa. De igual modo, a história 

canónica de Jesus e do seu Evangelho desconstrói-

se no «evangelho» - segundo Saramago - 

dessacralizado e ateísta.  

Há também uma – Jangada de Pedra – metáfora 

da Península Ibérica, desprendendo-se da Europa e 

partindo em viagem náutica ou um heterónimo 

pessoano – Ricardo Reis – que, fugindo do Brasil, 

atravessa o Atlântico até Lisboa, mergulhando na 

realidade histórica - complexa e perigosa de 1936 – 

em Portugal, Espanha, outros países da Europa e 

Etiópia: O ano da morte de Ricardo Reis.  

Tal como reconhece Saramago, a viagem 

continua. Agora pelas regiões mais recônditas do 

icebergue humano, com o Ensaio sobre a Cegueira, 

ou o Ensaio sobre a Lucidez, após essa outra 

viagem a Estocolmo, em 1988, para receber o prémio 

Nobel.   

Há ainda outras viagens, por vezes 

rocambolescas: a aventura de um funcionário público 

– Todos os nomes – ou as desventuras de Salomão - 

Viagem de um Elefante - viagens a Portugal que 

Saramago nos revela, mais a universalidade e 

intemporalidade que as imortalizam. 

 

«ANA LUÍSA AMARAL» 
Teresa Castro Nunes 

Docente, Nova Atena 

Ana Luísa Amaral  

Lisboa, 05.04.1956  

 Porto,  05.08.2022  

 

1956. Abril, dia 5, na 

Maternidade Alfredo da 

Costa, nasce uma menina de 

seu nome Ana Luísa Ribeiro Barata do Amaral. Aos 

nove anos, troca Sintra por Leça da Palmeira, distrito 

do Porto. Aí viverá e terá a sua filha. 

Frequenta, até aos dezasseis anos, um colégio de 

freiras espanholas. Os seus autores favoritos são 

anglo-saxónicos, Enid Blyton, Louisa Alcott, Walter 

Scott, Washington Irving. 

Estuda Germânicas na FLUP, onde irá leccionar. 

No âmbito das suas investigações, nos anos 80, vai 

regularmente a Inglaterra. Em 1991/92, vive nos 

EUA. Em 1996, defende a tese de doutoramento - 

Emily Dickinson: uma poética de excesso - tendo 

sido aprovada com distinção e louvor.  

Mulher de palavras e causas, justifica-se como 

poetisa - “Isto não é a minha carreira, que essa foi na 

Universidade, é aquilo que eu faço porque tenho 

mesmo de fazer: poesia”. A escrita poética é 

necessidade que não consciencializa nem define.         

Autora de mais de três dezenas de livros de 

poesia, teatro, ficção e literatura infantil, tem obra 

publicada em diversos países. Foi tradutora de Carol 

de Patricia Highsmith, de poemas de Xanana 

Gusmão, de John Updike, Emily Dickinson, de 

sonetos de Shakespeare. Coautora do Dicionário de 

Crítica Feminista (2005) e coordenadora da edição 

anotada de Novas Cartas Portuguesas (2010), era 

membro do Instituto de Literatura Comparada 

Margarida Losa. 

Recebeu o primeiro prémio literário em 2007. 

Muitos outros se lhe seguiram até 2021, data do 

XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-

Americana, concedido pelo Património Nacional 

Espanhol e pela Universidade de Salamanca. 

Referência nos estudos feministas, investigadora, 

professora aposentada da FLUP, Ana Luísa Amaral 

faleceu na noite de 5 de Agosto de 2022. A sua obra 

literária perdurará… 

 
 

  

 



 

 FALANDO COM... 
Elisabete Castel-Branco 

                                                                                                                   Associada e Docente, Nova Atena 
 

Presente e interveniente na Nova Atena desde o primeiro dia, recordamos as sentidas, 

elegantes, sábias e proféticas palavras com que desde logo saudou poeticamente a então 

nascitura Associação de que hoje, volvidos catorze anos e graças ao seu inexcedível 

contributo e de tantos envolvidos, muito nos orgulhamos: “No princípio fez-se a luz. /Ao longo dos milénios o 

Homem tem lutado para que essa chama não se apague:/A chama do saber e da procura. /Quem procurou 

fundar esta Associação não será certamente sábio de provocar grandes incêndios. /Mas hoje e aqui ateia uma 

pequena acendalha. /Na vontade que uns têm de saber, no desejo que outros têm de ensinar. /E, talvez quem 

sabe esta acendalha com a força de todos, se transforme numa pequena fogueira. […]”   

NOVA ATENA (NA) – Olhando para a “acendalha” que se fez “fogueira”, fazendo jus ao voto que 

então formulou ao participar no nascimento da Nova Atena, que olhar retrospetivo se lhe coloca?   

Elisabete Castel-Branco (ECB) – A pequena chama que vi nascer, cresceu e hoje é uma brilhante fogueira 

que nos ilumina, graças aos que a acenderam e aos que continuam a alimentá-la. São muitos como eu com 

vontade de aprender e uns punhados de voluntários sempre prontos para nos ensinar, que não deixam a 

fogueira morrer, antes a fazem crescer. E o lema “inclusão pelo saber e bem-estar” está bem presente na Nova 

Atena e não só no ensino teórico, mas também no cultivo das artes e desporto. Para mim a Nova Atena é agora 

como no primeiro dia o lugar onde procuro alargar horizontes, bem como onde me sinto entre pares, pois na 

Nova Atena não há lugar à exclusão. A sua integração na comunidade faz com nunca recuse participar em 

eventos de outras Associações, da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia. E talvez ao lema inicial se 

possa juntar “o que damos a outros recebemos em dobro”, pois é grande a satisfação que sentimos quando a 

outros satisfazemos quer necessidades materiais, quer necessidade de diversão. Este tem sido também o lume 

que não deixa apagar-se a fogueira. Muito obrigada Nova Atena; desejo-te Longa Vida. 

NA – O que partilharia connosco no que se refere ao contributo prestado a nível do Grupo de Teatro 

Nova Atena? 

ECB – Quando me inscrevi na disciplina de Teatro ministrada pelo saudoso Armando Caldas, mal sabia que 

ficaria para sempre ligada ao Grupo de Teatro da Nova Atena, primeiro no palco e depois na retaguarda. O 

teatro é das artes performativas a que considero mais importante. No teatro não há forma de enganar, tudo se 

passa directamente entre o actor e o espectador e através da comédia ou do drama transmite ideias e 

pensamentos. O Grupo de Teatro da Nova Atena tem optado pela comédia e como diz o povo “a brincar a 

brincar, dizem-se grandes verdades”, essa tem sido a sua função. Rindo, retrata cenas da vida quotidiana, que 

a todos nós dizem respeito. Com colegas abnegados e trabalhadores tem proporcionados grandes espectáculos, 

que não raras vezes saem para além da esfera da Nova Atena. Com o seu director Ricardo Correia e neste 

momento o seu encenador Carlos Lopes o grupo floresce e apresenta cada vez melhores exibições. É de 

salientar que em tempo de pandemia, não deixou de haver teatro. Para que não parasse, o Grupo fez teatro 

radiofónico, transmitindo a peça Lisboa em Camisa. Que o Grupo de Teatro Nova Atena, nos continue a 

proporcionar belos e prazenteiros espectáculos, continuando a alimentar a fogueira! 

NA – Proponente e responsável direta pela presença da poesia na Associação através dos Jograis Nova 

Atena, o que a levou a assumir esse posicionamento e qual o balanço que faz, mais de uma dúzia de anos 

depois? 

 ECB – Embora para alguns a poesia seja parente pobre da literatura, para mim sempre foi paixão. Foi por isto 

um grande prazer ser a primeira coordenadora do Grupo de Jograis da Nova Atena, que ao longo destes anos 

tem lembrado ou dado a conhecer grandes poetas da língua portuguesa. Com apresentações regulares no 

palácio dos Arciprestes, tem sido muitas vezes embaixador da Nova Atena em eventos promovidos por outras 

instituições. Tem mantido parcerias nomeadamente com escolas e jovens artistas musicais e a junção dos mais 

velhos com os mais novos resulta sempre em espectáculos dignos e elevados. Neste momento que sou 

espectadora do Grupo de Jograis, vejo com orgulho que cresceu e se tornou um relevante divulgador de 

cultura, mantendo a fogueira acesa.    

(continua na pág 4). 
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FALANDO COM... continuação da pág. 3 

NA – Entre os seus múltiplos contributos tutela também uma outra atividade NA, a Escrita Criativa. Em 

que consiste e o que pode ser retirado da mesma aplicada a seniores? 

 ECB – Desde já afirmo que não sou uma docente, antes uma monitora. A Escrita Criativa tem sido desde 

sempre a “menina dos meus olhos”. Ver um grupo que a partir de um tema, desenvolve tanta criatividade é um 

prazer e orgulho. Na escrita os heróis são os participantes. São eles que me têm presenteado com belíssimos 

poemas ou composições em prosa, algumas bem didácticas, outras que são verdadeira poesia em prosa, outras, 

histórias de vida e outras ainda plenas de humor e sentido crítico. E não se pense que o tema é tratado de forma 

igual, nada disso. Cada um o desenvolve conforme a sua sensibilidade para o agarrar. De facto nesta oficina o 

trabalho menor é o meu. São os participantes os grandes fazedores da escrita criativa. Se algum mérito tenho é 

o de despertar e incentivar a beleza da escrita. Como lhes costumo dizer, a palavra escrita não é só importante 

para nós. Mesmo que não nos tornemos escritores de livros (e já temos alguns na escrita), é uma forma de 

mostrarmos aos nossos vindouros o que sentimos e pensámos. Oxalá a Escrita Criativa também contribua para 

a fogueira continuar brilhando! 

 

 

 

EFEMÉRIDES  

Em 2022 

Destaques 
•COVID 19, pandemia viral de que há expectativa que 

venha a tornar-se endémica  

•Varíola dos Macacos, declarada Emergência de Saúde 

Pública pela OMS 

Distinções 

•Prémio Camões, Silviano Santiago, escritor brasileiro 

•Prémio Leya, Celso José da Costa, escritor brasileiro 

•Prémio Sophia, Filme Metamorfose dos Pássaros,   

realização Catarina Vasconcelos 

Falecimentos 

•Adriano Moreira, Professor universitário, Político  

•Ana Luísa Amaral, Professora universitária, Poeta  

•Jean-Luc Godard, cineasta, franco-suíço 

•Jô Soares, humorista, brasileiro 

•M. Gorbatchov, Nobel da Paz, ex-Presidente da Rússia 

•Sérgio Pombo, pintor 

Há 50 anos 

•Morre José Sebastião e Silva, matemático 

•Morre Adolfo Casais Monteiro, escritor 

Há 100 anos 

•Foi fundada a BBC, britânica  

•Morre Hermann Rorschach, psiquiatra, suiço 

•Morre Alexander Graham Bell, cientista, britânico 

•Nasce Agustina Bessa Luís, escritora 

•Nasce Ava Gardner, atriz, americana 

•Nasce José Saramago, escritor 

•Nasce Mariana Rey Monteiro, atriz 

•Publicação de Ulisses, James Joyce, irlandês 

 

 

Há 100 anos 

•Foi fundada a BBC, britânica  

•Morre Hermann Rorschach, psiquiatra, suiço 

•Morre Alexander Graham Bell, cientista, britânico 

•Nasce Agustina Bessa Luís, escritora 

•Nasce Ava Gardner, atriz, americana 

•Nasce José Saramago, escritor 

•Nasce Mariana Rey Monteiro, atriz 

•Publicação de Ulisses, James Joyce, irlandês 

Há 150 anos  

•Morre Samuel Morse, físico, inventor, americano  

•Morre Ludwig Feuerbach, filósofo, alemão 

Há 200 anos  

•Independência do Brasil 

Há 250 anos  

•Morre Correia Garção, poeta 

Há 400 anos  

•Morre Francisco Rodrigues Lobo, poeta  

Há 500 anos  

•Nasce Gaspar Frutuoso, historiógrafo dos Açores  

•Regresso a Sevilha da expedição de Fernão 

Magalhães capitaneada por J. Sebastián Elcano 

Há 600 anos  

•Portugal adota a Era de Cristo para datação de 

documentos, por determinação de D. João I 

Há 850 anos  

•A Ordem de Santiago é estabelecida em Portugal 

com D. Afonso Henriques 

Há 900 anos  

•Afonso Henriques é armado Cavaleiro em Zamora  

Há 1750 anos  

•Destruição da Biblioteca de Alexandria, Egito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell


 
 

 LEMBRANDO… 

NASCE A REVISTA SEARA NOVA  
Jorge Proença 

Docente, Nova Atena 
 

A 15 de Outubro de 1921 nasce a revista Seara Nova, numa época, em que pontuavam desigualdades sociais, 

atrasos económicos, interesses inconfessáveis das diversas clientelas, baixo nível cultural, ausência de valores e de 

preocupações éticas.  

Foi assim que um conjunto de figuras intelectuais da época, nomeadamente Aquilino Ribeiro, Azeredo Perdigão, 

Jaime Cortesão, Raul Brandão e Raul Proença decidiram avançar com uma publicação que assim se 

assumia no seu primeiro editorial: “…a Seara Nova não pode proceder… como se uma maior justiça 

social não fosse possível… As suas simpatias vão, pois, para os que lutam, dentro dos métodos 

democráticos por essas realidades sem os quais são inteiramente ilusórias quaisquer reformas 

sociais…”. 

Por lá passaram em 100 anos de existência, intelectuais de grande valor e carácter, assinando páginas 

de grande qualidade:  Adolfo Casais Monteiro, Agostinho da Silva, Alves Redol, Bento de Jesus 

Caraça, Fernando Lopes Graça, Fernando Namora, Gago Coutinho, Irene Lisboa, José Saramago, José Gomes 

Ferreira, Magalhães Godinho, Jorge Peixinho, Jorge de Sena, ou Vitorino Nemésio.  

A Seara Nova tem sido um espaço de diálogo, de abertura às ideias do progresso, de rigor ético, e de divulgação 

cultural, tendo lutado pelas liberdades e democracia, contra a censura, e a repressão das ditaduras salazarista e 

marcelista. 

Como outras revistas culturais ligadas à oposição, tem tido um papel relevante, publicando sempre que possível os 

trabalhos de vários autores que estavam afastados das instituições de ensino superior e investigação. 

Nos anos 80 do século passado e em linha com a situação do país então já em plena democracia, a Seara Nova 

renovou o seu projeto como revista apostada nos valores da democracia, da cultura e do progresso. 

 

 
O DOURO VINHATEIRO: PATRIMÓNIO MUNDIAL PELA UNESCO 

Jerónimo Pamplona 

Associado, Nova Atena  
 O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa que 

combina a paisagem natural da natureza monumental do vale do rio Douro, feito 

de encostas íngremes, com a ação ancestral e contínua do Homem. Esta relação 

íntima entre a atividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de 

valor único, em socalcos, preservando-a da erosão e permitindo o cultivo da 

vinha. A região produz o famoso vinho do Porto, que é fabricado por 

proprietários tradicionais há cerca de dois mil anos. Esta longa tradição 

vitivinícola produziu uma paisagem cultural de grande beleza que reflete a sua evolução tecnológica, social e 

económica. Foram os romanos que introduziram técnicas de plantação da vinha e de produção do vinho no Alio 

Douro Vinhateiro. 

Criação da Região Demarcada 

O tratado de Methuen (1703) abriu as portas à exportação para Inglaterra e levou a uma corrida a novas plantações 

no Alto Douro Vinhateiro. Com uma visão do futuro, o Marquês de Pombal instituiu a Companhia Geral de 

Agricultura das vinhas do Alto Douro em 1756 e a Região Demarcada tornou-se a primeira região vitivinícola a ser 

demarcada e regulamentada, a nível mundial. 

O Alto Douro Vinhateiro  

O Alto Douro Vinhateiro foi inscrito na lista do Património Mundial da Unesco na categoria de Paisagem Cultural 

Evolutiva e Viva a 14 de Dezembro de 2001. A zona classificada tem cerca de 24.000 hectares e inclui as Áreas de 

Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Estas três áreas comportam os territórios de treze concelhos 

municipais do mapa administrativo de Portugal. 

 
 

Passamento 

A Guida Santos passou por nós, ficou entre nós. Da nossa memória não se apagará o dinamismo, o profissionalismo, o 

entusiasmo, a inteligência e afetividade com que abraçava o que fazia, com que se dedicava a todos e à Nova Atena, 

sempre incansável, sempre com o seu inconfundível sorriso. Olhar os painéis da expressiva exposição fotográfica 

Sorrisos que é seu legado, mais do que nos revermos é revermos a mulher atenta e afável, de objetiva em punho, mestre 

em instantâneos, mestre no captar dos nossos felizes sorrisos. A saudade aperta dolorosamente. Que esteja em Paz!  

 

 

5 



 
 

 
«ATIVIDADES DO NOVO ANO LETIVO»  

Ana Folgado 

Vice-Presidente, Nova Atena 

 

 Terminadas as restrições impostas pela pandemia, o ano letivo de 2022/23 começou em pleno no dia 3 de 

outubro, com 112 aulas semanais (das quais 75 presenciais e 37 por videoconferência ou em sistema misto).  

 

 

 

Para a abertura solene do ano letivo foi convidada a Dra Helena 

Buescu, professora catedrática e escritora, que efetuou uma palestra 

intitulada “Viagem a Portugal: Almeida Garrett e Saramago”, no 

auditório Ruy de Carvalho, que mereceu muitos aplausos dos nossos 

associados. 

 

 

 

 

 

O semestre foi essencialmente marcado pela retoma, tão 

desejada, das atividades presenciais, tais como as visitas de 

estudo organizadas pelos professores, as atuações dos grupos 

musicais e dos jograis em festividades na Nova Atena e no 

exterior, as exibições do grupo de teatro e as caminhadas. 

 

 

 

Assim, são de assinalar as visitas de estudo à fábrica Viarco e museus do 

Calçado, do Papel e dos Loios, em São João da Madeira e Arouca, ao Palácio de 

São Bento, ao museu de azulejo Berardo Estremoz, ao Centro Interpretativo do 

Boneco de Estremoz e à exposição do artista Bordalo II, em Lisboa. 

 

 

 

 

 

Quanto ao grupo de teatro, foi exibida pela segunda vez a peça “Ralações Conjugais”, 

no auditório Ruy de Carvalho, organizada pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

 

 

 

Os grupos musicais (Cantus, Cantares, Oficina da Música, Cante Alentejano, grupos de guitarras) e o grupo de 

Jograis tiveram atuações públicas a convite de várias entidades, tais como, a Academia Recreativa de Linda-a-

Velha, a associação Apoio, a Igreja Nª Senhora do Cabo e a Igreja da Parede, a Santa Casa da Misericórdia, o 

Convento dos Cardaes, entre outras. 

 

A festa de São Martinho, já realizada no jardim da Nova Atena, e a festa de Natal, que se irá realizar no salão 

paroquial da Igreja de Nª Senhora do Cabo, contarão com as atuações dos grupos musicais, jograis, guitarras e 

teatro, mantendo vivo o convívio e o bem-estar dos associados.  
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«NOVA ATENA: ATIVIDADE CULTURAL»  
Eduarda Chaves 

Vogal da Direção, Nova Atena 

  

Em 2022 surgiram dois novos projectos, muito queridos e apadrinhados pela Direcção da Nova Atena. 

O primeiro é o da publicação da Newsletter mensal, que era considerada uma necessidade urgente para 

divulgação de temas, rubricas e actividades realizadas na Nova 

Atena e no exterior. 

 É, sem dúvida, um projeto inovador e de elevada qualidade 

literária e artística, apelativo, diferente de tudo o que até aí tinha 

sido realizado.  

A equipa formada por Amélia Mendes, Isabel Carvalho e Maria 

José Saraiva, como redatoras e Carlos Lopes como seu criador 

gráfico, tem demonstrado grande criatividade e competência. 

A forte colaboração entre todos os elementos e o cuidado na 

seleção dos temas, dossiers temáticos e sugestões de actividades e outros eventos, permitiu estruturar um 

trabalho de divulgação, coeso e muito interessante. Dar a conhecer através de entrevistas, professores, colegas, 

voluntários e colaboradores da Nova Atena, permite uma maior proximidade com os associados, professores e 

colaboradores, divulgando perspectivas e pontos de vista interessantes e por vezes inovadores ou 

surpreendentes.  

De entre os temas tratados, destacam-se as entrevistas a professores, dando a conhecer o tema e a motivação 

das suas disciplinas e apresentando sugestões de livros, discos, filmes e viagens marcantes. Têm também sido 

tratados temas e recomendações relativos à melhoria de qualidade de vida da população sénior. 

 

O outro projecto, de natureza literária, foi lançado em Fevereiro, pela Biblioteca da Nova Atena: 

“Vamos trazer a palavra escrita aos nossos dias”. É uma publicação mensal contendo textos em 

prosa e em verso escritos pelos nossos Associados.  

 

Gostaria de referir a importância que a disciplina de Escrita Criativa tem na 

criação de novos escritores, uma vez que estimula e apoia o gosto pela 

escrita, fortalecendo a imaginação, o que levou a que muitos associados se lançassem 

no desafio de começar a escrever e a editar os seus próprios livros.  

Todos os textos enviados pelos associados foram reunidos e publicados em dois livros, intitulados “Contos em 

prosa e em verso - Tempo de pandemia, 2020-2021” e “Contos em prosa e em verso - Tempo de esperança, 

2021”. 

Este conjunto de publicações está acessível a todos os associados, na Biblioteca, organizado em dossiers 

temáticos, para leitura e consulta, e também “on line” na página da internet da Nova Atena. 

 

No início de Outubro retomámos a apresentação de exposições presenciais no átrio da Nova 

Atena.  

Vítor Paiva, o nosso maestro, para além da sua vertente musical tem uma forte componente de 

produção estética artística. Nesta exposição apresentou trabalhos artísticos realizados durante a 

pandemia, é de notar grande criatividade temática, com a utilização de técnicas digitais com 

uma forte presença das formas geométricas pontuadas por uma presença cuidada da cor. 
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NOVA ATENA: REFLEXÕES…  

TEMPOS DE CIMEIRAS TEMPOS DE SEMENTEIRAS 

Maria de Lourdes Santos 
Docente, Nova Atena 

Tempos de reflexões e ações estão na ordem do dia! Líderes mundiais reúnem-

se, sensibilizados pelos sinais que a Terra emite. Jovens lutam ruidosamente 

pelo seu futuro, conscientes das necessárias mudanças para sustentabilidade do 

Planeta. São causas comuns da humanidade. A Terra é o palco do drama, da 

ação e da esperança. Perceber a sua linguagem é imperativo e só com nova 

consciência pode ser acarinhada, ajudada, recuperada a sua vitalidade. Para a 

transformação acontecer precisa de nós, será a nossa ação ou inação que 

produzirá as consequências de revitalização ou morte. É urgente tornarmo-nos seus verdadeiros zeladores. 

Tenhamos esperança de que estamos em tempos de sementeiras.  

Em 22-6-2021, escrevi o Conto Vivas (VV), de que aqui transcrevo um excerto e cuja mensagem reflete o 

momento atual.  

“Era uma vez uma humanidade que recebeu da Criação um lindo e maravilhoso Planeta Azul para seu 

desfrute. […] Contudo, não tendo percebido a grandeza e dimensão de tal oferta, descurou o que era essencial 

e aos poucos, o lindo Planeta foi-se fragilizando e adoeceu…A humanidade assustou-se, parou, refletiu, 

repensou e interpretou o significado de tantas alterações nas suas vidas. Concluiu que perpetuando os velhos 

hábitos, produziria os velhos resultados! Algo pedia mudança. Percebeu ainda que vivendo num Planeta de 

dualidade, tinha sempre a escolha entre duas opções: Via -Verde ecológica, sustentável, harmoniosa, 

construtiva, vibrante, verdadeira via de vida; Via-Vermelha insustentável, caótica, destrutiva, velha, vil via de 

morte. 

A escolha recaiu na Via-Verde, cuja diferença está na sua essência; luz de esperança, luz que alimenta e 

vivifica, […] que exige coragem… A batalha foi feroz […] para a conquista de Novos e Melhores 

Resultados…” 

Assim se espera e deseja, para bem do Planeta Terra e de todos. 

Citando o PAPA FRANCISCO: “ESPERAM-SE DECISÕES CORAJOSAS DA CIMEIRA DO CLIMA”. 

 

 

 

«FOI O SORRISO QUE ABRIU A PORTA»     
Graça Cêncio  

Docente, Nova Atena 

 A hora chegara.  Mariana sentia contracções cada vez mais fortes. Era avisado seguir 

quanto antes para a maternidade.  O momento tão desejado aproximava-se.  Não sabia 

se devia rir ou chorar.  Estava invadida por um turbilhão de sentimentos 

contraditórios.  Em breve poderia dar colo à sua menina e todos os receios se 

desvaneceriam.  Ansiava ouvir o primeiro choro, deslumbrar-se com um corpinho 

perfeito, um rostinho luminoso e acariciar com muita ternura a sua pele macia.  

Tinham sido muitas semanas de surpresas desagradáveis, angústias e medos.   

Eram sete horas quando entrou na maternidade.  Praticamente não dilatara quase 

nada.  Escada abaixo, escada acima, caminhadas no jardim e a situação não se alterava.  Chegou a noite e… 

nada.  Era arriscado não agir. 

Tinham passado umas três horas quando um choro estridente ecoou na sala.  Uma menina franzininha, com 

aspecto de prematura, acabava de receber o primeiro beijo de sua mãe.  Era perfeitinha. 

Emocionado, o pai aconchegou a bébé junto da mãe e suavemente beijou ambas.   

Passados alguns minutos, a notícia chegava à família, a muitos quilómetros de distância.  A Leonor acabava 

de nascer.   
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NOVA ATENA e a ESCRITA CRIATIVA … 
Elisabete Castel-Branco 

Docente, Nova Atena 

 
 

Na Escrita Criativa ao longo dos trabalhos experiencia-se a criatividade de cada participante, o que se 

confirma por estes três exercícios sobre o mesmo tema. 

 

 

 

  
«NÃO É COM CANDEIAS QUE SE ILUMINA A VIDA» 

Miguel Torga 

 

VIDA ILUMINADA 

 
No mar é a Estrela Polar 

Que me orienta, se estou a navegar. 

Na noite escura, de breu pintada, 

É a candeia que me ilumina a estrada. 

A vida é orientada pela experiência, 

Ao longo da mesma vida, acumulada. 

A vida é iluminada pela inteligência, 

Pela moral e pela ética delimitada. 

Assim, pode viver-se em sociedade, 

Assim, pode o mundo ser uma irmandade. 

Mas é o sentir que dá sentido à vida 

E é o sonho que sempre nos motiva. 

 
Carlos Baptista 

26/06/2022 

A AMIZADE ILUMINA A VIDA 

 
As candeias iluminam o caminho 

Quando a luz se esconde  

E o negrume invade tudo.  

A Amizade ilumina a vida.  

Dá alento  

À caminhada  

Dá alívio  

À dor  

Dá ternura 

À tristeza 

Dá a mão  

À solidão.  

Quem tem amigos tem luz. 

  
Graça Cêncio  

22/06/2022 

 
PENSEMOS NAS CRIANÇAS ABANDONADAS, MORTAS, VIOLENTADAS… 

 

Iluminar a vida é um dom que nem todos possuem. Não é fácil, mas também não é transcendente. 

Há, quase sempre, pequeninos pontos de luz que nos vão ajudando a descobrir o caminho. 

Seja um amigo, uma música, um carinho, um livro, um abraço, o mar, a floresta, uma noite ao luar, 

em boa companhia. São coisas simples que nem todos valorizam e perseguem, mas que vão ajudando 

no caminho, às vezes sinuoso, da vida. Claro que poder subsistir, com dignidade, é talvez a condição 

“sine qua non” para a estrela brilhar… 

O problema de muitos é que as estrelas brilhantes e a luz, às vezes são poucas, e restam só candeias 

tremeluzentes que não iluminam o caminho e o tornam perigoso, incerto e inseguro. 

Esses são os renegados, os abandonados, os esquecidos, os que não encontram nunca a tal estrela 

brilhante para lhes iluminar o caminho, sejam crianças, adultos, novos ou velhos… 

 

Maria Helena Franco 

26 de Junho de 2022 

 

 

 

 

Aos associados, parceiros e amigos da Nova Atena desejamos  

BOAS FESTAS e FELIZ 2023 

A Redação 

 

9 



 
 

EVOCANDO… 

 

«ADRIANO MOREIRA»  
Conceição Gonçalves 
Presidente da Direção Fundadora e Docente, Nova Atena 

  
Adriano José Alves 

Moreira 

 

(Grijó de Vale Benfeito, 

06.09.1922 – 23.10.2022).  

 
 

Redes e órgãos sociais não pouparam palavras a 

Adriano Moreira por ocasião do seu centésimo 

aniversário em 06.09.2022, nem agora em 23 de 

outubro quando se anunciou o seu desaparecimento 

deste mundo.  

Aclamaram-no como advogado e político. 

Admiraram-no pelo seu ato determinado perante 

Salazar, quando após os massacres ocorridos no norte 

de Angola, então seu ministro do Ultramar, 

preferenciou a saída do cargo em vez de o continuar 

com proibição para implementar as reformas que 

iriam conferir dignidade ao povo africano. 

 Referiram-no como competente professor de Ciência 

Política e Relações Internacionais, passando a Escola 

Superior Colonial para a dimensão prestigiada do 

ISCSP. Admiraram o seu percurso para a democracia 

depois da Revolução dos Cravos e a postura recente 

no Conselho de Estado. 

Do mesmo modo o valorizaram os associados de 

Nova Atena. Acresce-lhes, todavia, uma estima 

especial. Foi para todos grande o contentamento por 

esta prestigiada figura da cultura, pela mão do 

associado João Abrunhosa ter aceitado pertencer a 

esta nossa família, na qualidade de Sócio Honorário. 

Com uma simplicidade ímpar, proferiu a Conferência 

Inaugural do ano letivo de 2009/2010, ainda em fase 

tão prematura de vida da nossa Associação! 

Escutamo-lo confirmando na mente a ideia que a 

experiência de afeto e solidariedade no saber e na 

vida, que íamos experienciando, se ajustava à douta 

ideia de nova idade tão bem explícita na linguagem 

do Professor. O futuro de aposentados não conjugava 

já com a ideia de pessoas envelhecidas de roupão e 

chinelos instalados no sofá em frente ao ecran. 

Éramos os protagonistas de uma NOVA IDADE. 

 

«INDEPENDÊNCIA DO BRASIL»  
Pilar Encarnação 

Docente, Nova Atena 

 

No decorrer do 

século XVIII, 

sendo cada vez 

mais evidente a 

prosperidade do 

Brasil, foram 

surgindo alguns movimentos organizados de 

resistência. Em 1789, a conspiração republicana 

chefiada por Filipe dos Santos Freire, o Tiradentes 

que foi o primeiro mártir do movimento 

independentista brasileiro, ficou conhecida por 

«Inconfidência Mineira», fruto das novas ideologias 

iluministas e relacionada com a crise da produção 

aurífera em Minas Gerais, contra a opressiva 

política do fisco.  

No início do século XIX, uma sucessão de factos 

contribuiu enormemente para a autonomia do 

Brasil. Devido às invasões napoleónicas, o rei D. 

João VI e sua família, juntamente com numerosa 

comitiva, refugiaram-se no Brasil tornando-se este a 

sede provisória do governo português durante 13 

anos. Entre 1808 e 1821, o rei não se poupou a 

esforços para elevar a colónia à categoria de 

império, a começar pela abertura dos portos às 

nações amigas. Em 1815, o Brasil deixou de ser 

colónia e passou a ser o Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarve, com igualdade de direitos e 

deveres. 

A Revolução liberal de 1820 obrigou o rei D. João 

VI a voltar para Portugal, deixando o seu filho D. 

Pedro como regente. O regresso do rei desagradou 

profundamente ao povo brasileiro e a atitude 

desastrada do primeiro parlamento constitucional 

português, adotando uma política que anulava todos 

os privilégios concedidos e devolvia de novo o 

Brasil à condição de colónia, acabou por determinar 

a sua independência. 

D. Pedro que decidiu “ficar” apesar de lhe ter sido 

exigido o regresso a Portugal, foi nomeado 

Defensor Perpétuo do Brasil. 

A 7 de Setembro de 1822, D. Pedro proclamou a 

independência. 

Nas margens do rio Ipiranga terá gritado 

“INDEPENDÊNCIA OU MORTE”.     

Nota da Redação 

Os textos de A Nov’Idade encontram-se escritos ou conforme a antiga ortografia ou em conformidade com o  

último Acordo Ortográfico consoante a opção dos respetivos autores. 
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  VIAGEM NO TEMPO... 

«OS PRIMEIROS ELÉTRICOS CHEGAM A LISBOA…» 
Constantino Ferreira   

Associado, Nova Atena 

 
A Viagem no Tempo que vos proponho para hoje recua ao estival dia 31 

de agosto de 1901 com a chegada dos primeiros elétricos a Lisboa, os 

então apelidados americanos, dada a origem do seu fabrico.   

Ficavam para trás os elétricos puxados por cavalos ou mulas! De início, 

sem carris. Depois, sobre carris de ferro, mas sem aquele “pau” de acesso à 

eletricidade… 

Imaginem o atual elétrico, o amarelo, puxado por equinos! Estamos, 

assim, no último quartel do Século XIX, na Baixa de Lisboa. 

Mas, se repararmos, as pessoas são muito diferentes. A maioria são Homens de fraque e chapéu alto, 

raramente uma mulher. Se aparece, é uma Senhora elegante, bem vestida. É o virar do século, muito está a 

mudar. As senhoras também passaram a andar de elétrico. Que grande diferença as carruagens perderem os 

cavalos! Ganharam uma nova “energia”, a Energia Elétrica! E, essa “energia” flui pelo “pau” com uma 

rodinha na ponta que a recebe de um fio metálico colocado em suspensão a pouco mais de três metros acima 

dos carris de ferro assentes no chão das ruas da cidade!  

Muita gente nem quer acreditar. Como é possível aquilo andar sem os cavalos! Deixa de se ouvir o som dos 

cascos e de se sentir o cheiro do “esforço” dos animais nas calçadas! 

Agora, que passou mais de um século, Lisboa continua com os seus “Amarelos” e, andar de elétrico, continua 

a ser um fascínio! Proponho que “embarquem” numa Viagem real, no elétrico “28” e vivam o sonho dos 

Bairros da cidade. Subam à Graça e, depois de muitas curvas e “sons”, desçam à Mouraria! 

Vão ver, ouvir e sentir que vale a pena VIAJAR NO TEMPO! 

                                                       

 

NOVA ATENA: Orçamento de Exploração para 2023 

Ilídio Coelho e Maria da Luz Claro  

Tesoureiro e Associada, Nova Atena 

 

Na elaboração do orçamento para 2023 manteve-se o critério de continuidade seguido em processos relativos a 

anos anteriores, dadas as características específicas dos exercícios da Nova Atena e, tendo sempre em atenção 

os objetivos e termos previstos nos Estatutos. Embora estejamos 

conscientes de que a situação pandémica talvez tenha afastado alguns 

associados bem como a inscrição de novos associados, estamos crentes que 

a continuidade da Plataforma Zoom que tanto sucesso nos deu criou 

expectativas positivas que levaram a que até ao presente se inscrevessem 

32 novos associados.  

Sintetizando, conforme quadro anexo, discriminam-se os Proveitos, Custos 

e o Resultado apurado, previsionais, para 2023. 

 

Os investimentos correspondem apenas à aquisição de equipamento administrativo, de equipamentos 

informático, musicais e de som no valor de 4.000 €. 

 O resultado do exercício, previsional é de 11.655 euros. 
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ACONTECEU…  

Visitas de Estudo 

➢“Assembleia da República”, Palácio de S. Bento, Lisboa 

➢“Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz e Museu 

Berardo de Estremoz”, Estremoz 

➢“Evilution”, Bordalo II, Edu Hub, Lisboa 

➢“Fábricas: Calçado, Lápis e Papel”, S.J.Madeira/V.da Feira 

➢“Os Maias em Sintra”, Sintra 

➢“Palácio do Tesouro Real”, Ajuda, Lisboa 

Conferências/Palestras  

➢“Técnica do Chi-Kung”, presencial e virtual, NA   

➢“Viagem a Portugal: Almeida Garrett e Saramago”, Helena 

Buescu, Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide 

Lançamento de livros 

➢“Dias Felizes – o Nascimento da Nova Atena”, Conceição 

Gonçalves, NA 

Dinamização cultural – Coord. Eduarda Sá Chaves 

Leitura e escrita NA 

➢“Tertúlia”, Contos em prosa e verso em tempo de pandemia 

➢“Vamos trazer a palavra escrita aos nossos dias”, Textos de 

Associados/as, divulgação virtual mensal (outubro-dezembro) 

Exposições NA 

➢“Entre a Arte e a Palavra/Entre na Arte e na Palavra”, NA 

➢“Passatempos”, Vitor Paiva, NA 

Grupos Musicais – Coord. Ant.º Matos/Margarida A. Souza  

Cantares Nova Atena   

➢“Centro de Dia da Associação Apoio”, Outurela 

➢“Dia das Univ. Seniores”, Aud. Ruy de Carvalho 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Festa de S. Martinho”, Jardins NA 

➢“Santa Casa da Misericórdia”, Cartaxo  

Oficina da Música 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Festa de S. Martinho”, Jardins NA 

Quinteto 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

Músicas do Mundo – Coord. Vitor Carvalho  

➢“Academia Recreativa”, LAV 

➢“Iniciativa solidária Alumni Económicas”, Casino Estoril 

Grupo de Alunos de Guitarra – Coord. Vitor Carvalho 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

Grupo de Alunos de Guitarra – Coord. Fernando Botas 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

Cantus Nova Atena – Coord. Vitor Paiva 

➢“Convento dos Cardaes”, Lisboa 

➢“Encontro de Coros”, Igreja da Parede 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Missa de sufrágio por associados NA”, Ig.N.S.Cabo 

Cante Alentejano – Coord. Rui Rodrigues 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

 

Dança – Coord. Carmo Prazeres –. Carmo Prazeres 

➢“Festa de Natal NA”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

Jograis – Coord. Maria José Saraiva  

➢“Academia Recreativa de LAV: O início do infinito, Carlos 

Fiolhais e poemas de vários autores”, LAV 

➢“Festa de Natal NA: Conto de José Eduardo Agualusa”, 

Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Poesia de vários Autores”, Sessões quinzenais, alternando 

as presenciais (Ensaios) com virtuais (Temáticas)    

Teatro – Coord. Ricardo Correia 

➢“Festa de Natal NA (sketch)”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Ralações Conjugais (repetição)”, Texto e Encenação de 

Carlos Lopes, Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide 

Caminhadas – Coord. Arlete Medina 

Caminhadas semanais: “Jamor, Oeiras”  

Caminhadas mensais e ocasionais   

➢“Caminhadas na Serra da Estrela”, Serra da Estrela 

➢“III Caminhada Europeia das Universidades Seniores” 

➢“Luzes de Natal”, Baixa da Cidade, Lisboa 

➢“Parque Florestal de Monsanto”, Lisboa 

Solidariedade NA– Coord. Conceição Areias/Clarisse Freixo 

➢“Cabaz de Natal NA”, Famílias apoiadas por UF-ALCD  

➢“Doação de bens até 3 anos de idade”, Ajuda de Mãe 

➢“Doações diversas NA”, Vestuário, géneros e outros 

➢“Padrinhos do Leite NA”, Famílias apoiadas por UF-ALCD 

Outras Atividades  

➢“A Nov’Idade, n.º 31”, Jornal semestral, NA 

➢“Abertura do Ano Letivo”, Luís Santos, Presidente NA 

➢“Acolhimento dos novos associados”, Chá-Convívio, NA 

➢“Aniversários dos Associados”, envio de Felicitações 

➢“Assembleia Geral NA: Orçamento e Plano 2023”, Salão 

Paroquial Ig.N.S.Cabo 

➢“Festa de Natal, 2022”, Salão Paroquial Ig.N.S.Cabo  

➢“Magusto”, S. Martinho, NA 

➢“Missa de sufrágio por associados NA”, Ig.N.S.Cabo  

➢“Newsletter”, publicação virtual mensal, NA 

➢“Reunião Professores”, início do ano letivo 2022-23 
➢“Réveillon”, MS Aparthotel, LAV  

➢“Suporte telefónico a associados isolados”  

➢“Yoga”, período escolar, feriados e férias, Florinda Grave 
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